
 1 

 
 

 صحيح مسلم
 كتاب احلج

 

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 فتاءاإلة ووعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمي

                           
تاريخ 

 المحاضرة:
 المكان: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وبركاته.السالم عليكم ورحمة هللا  

، ينأجمع وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمين
ا واجزه ا ولشيخنغفر لنوزدنا علمًا وعماًل يا حي يا قيوم، وانا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمت

 إلكرام.عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجالل وا
 لحج:في كتاب ا هفي صحيح -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مسلم 

 الق: قال -ضي هللا عنهر - هريرة أبي عن هللا عبد بن نعيم عن مالك على قرأت" :قال يحيى بن يحيى حدثنا"
 .«الدجال وال الطاعون  يدخلها ال مالئكة دينةالم أنقاب على» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 أبي عن يهأب عن العالء أخبرنيقال:  جعفر بن إسماعيل عن جميعاً  حجر وابن وقتيبة أيوب بن يحيى اوحدثن
 همته المشرق  بلق من المسيح يأتي» :قال -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة

 ."«يهلك وهنالك الشام قبل وجهه المالئكة تصرف ثم ،أحد دبر ينزل حتى المدينة
أما ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 لتي ذكرها في آخر كتاب المناسك، والمناسبةافي أبواب فضائل المدينة  -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف  :بعد
على الخالف في المفاضلة بينهما على ما ظاهرة لما بين البيتين من القاسم المشترك في الفضل والشرف 

و ه ؟سيأتي، فمن حج البيت غالبًا يزور المدينة، وما الذي يبعثه إلى زيارتها، وما الذي يدعوه إلى ذلك
 النصوص الدالة على فضلها وفضل زيارتها وفضل مسجدها.

 :-رحمه هللا تعالى-من ذلكم ما ذكره المؤلف، قال 
ن كان ممن يروي عن ماوقد م "يحيى بن يحيى حدثنا"  لك أيضًا،ر بنا مرارًا أن هذا هو الليثي وليس التميمي وا 

رواية  يست لهلوالليثي هو راوي الموطأ عن اإلمام مالك، والليثي  فالليثي هو المراد هنا، التميمي هو المراد هنا،
ن روى الموطأ، روى أشهر الموط  .ت عن مالكآفي الكتب الستة وا 

تكفي عن  تصريح بالقراءة على مالك، والعادة جرت أن يقال: أخبرنا مالك، وهذه الصيغة "لكما على قرأت" :قال
نا إنما تستعمل في حال العرض الذي هو القراءة على الشيخ، وه (أخبرنا)ألن صيغة  ؛قرأت على مالك :قوله

نم -رحمه هللا- اً يقول: قرأت على مالك، ومعلوم أن مالك د، أ عليه، ال يقرأ على أحا ُيقر ال يقرأ على أحد، وا 
 ًا.أو سمعت مالك ،حدثنا مالك :ولذلكم ال تجدون من يقول

 :-لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول قال: قال هريرة أبي عن هللا عبد بن نعيم عن قرأت على مالك"يقول: 
نة طرق المدين المراد باألنقاب : إهو الطريق في الجبل، وقيل ،األنقاب جمع نقب "«المدينة أنقاب على»

 عني على أفواه طرقها وعلى فجاجها.ي ،وفجاجها، طرقها
كن واضح، ليعني رد الدجال من قبل المالئكة محسوس و  «"الئكة يحرسونها ال يدخلها الطاعون وال الدجالم"»

، جردةهل يستطيع المالئكة أن يردوا الطاعون، والطاعون أمر معنوي ال يرى بالعين الم ،ماذا عن رد الطاعون 
 ؟"«ال يدخلها الطاعون »" ،نعم له جراثيمه وله أسبابه، لكن كيف يردون الطاعون 
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نها ويدفعون عنها عوقدرته أمر سهل ميسر لهؤالء المالئكة الذين ينفون  -جل وعال-كل هذا بأمر هللا 
 .الطاعون 

هادة، الطاعون ش ،دةوالطاعون ال شك أنه شها -يأخذ النفر الكثير- وهو مرض يأتي على الناس فيموتون بعامة
 .)بذل الماعون في فضل الطاعون( :ابن حجر كتابًا أسماه الحافظ وقد جمع

ذا كان شهادة فكيف يمنع من المدينة على فضلها؟ وأهل العلم يقولون في قنو  في  يقنت اإلمام :النوازل توا 
 .ةألنه شهاد ؛، يستثنون الطاعون "الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون 

 وما نزل بهذه البالد من الطاعون قبل كم؟
ن يسمونه سنة الرحمة، مات خالئق ال يحصون في نجد، يسمو  ،تسعين سنة، سنة سبع وثالثين وثالثمائة وألف

 .ثنينايبقى واحد أو  ،ألنه طاعون، ويأخذ بالجملة، يعني يموت من البيت الواحد خمسة ستة ؛ذلك بسنة الرحمة
عشرة طاعون عمواس مات به كثير من الصحابة، الطاعون  يسنة ثمان ،اريخ موجودوالطاعون على مر الت

نقاب ألن أ ؛وال يوجد منها واحد بالمدينة، ما وجد وال واحد بالمدينة ،والطواعين على مر التاريخ كثيرة ،الجارف
 .الدجال والالطاعون المدينة عليها مالئكة ال يدخلها 

 أبي عن بيهأ عن العالء أخبرني جعفر بن إسماعيل عن جميعاً  حجر وابن يبةوقت أيوب بن يحيى وحدثنا"قال: 
 ،يأتي من قبل المشرق  "«المشرق  قبل من المسيح يأتي» :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة

نها تبعه مي ،أصبهان سبعون ألفًا، أصبهان بلد بإيران، فيها جمع غفير من اليهود يتبعون الدجال ويتبعه من يهود
 .سبعون ألفًا من يهود أصبهان، يأتون من قبل المشرق 

مدينة - يعني قصده بالدرجة األولى المدينة "«المدينة همته"» ،يأتي الدجال األفاك المسيح من قبل المشرق 
 "«يهلك وهناك الشام قبل وجهه المالئكة تصرف ثم ،أحد دبر ينزل حتى"» -عليه الصالة والسالم-الرسول 
هلها ثالث ثم ترجف المدينة بأ» -يقرب من المدينة-: ينزل هنالك الدجال -في آخر الكتاب- حاديث الفتنوفي أ

كن ال نس ؛ ألنه قد يخيل للناس أنه ما دامت مكة والمدينة ال يدخلها الدجال لماذا«رجفات يخرج منها كل منافق
ينة فإذا رجفت المد، تخرج ولو لم يدخل إن كان فيك شيء من النفاق تبي ،نقول: اختبر قلبك ؟مكة والمدينة

 ثالث رجفات خرج من كان فيها من المنافقين ولحقوا بالدجال.
 قبل ههوج المالئكة تصرف ثم»"، يعني خلف أحد الجبل المعروف "«أحد همته المدينة حتى ينزل دبر"»يقول: 
 يهلك على يد من؟ "«يهلك وهناك الشام

 -ليه السالمع-غواية، ويهلك على يد مسيح الهداية، المسيح عيسى بن مريم على يد مسيح الهداية، هذا مسيح ال
لى ر  ومن مناقبها، فالمدينة بال شك أنها أفضل البقاع وأحبها إلى هللا وهذا ال شك أنه من فضائل المدينة سوله وا 

ر على أن مكة مكة معروف بين أهل العلم، الجمهو  بعد مكة، والمفاضلة بينها وبين -عليه الصالة والسالم-
يأتي يفضلون المدينة، وس -ومن يرى قوله ويقول بقوله-وأن مسجدها أفضل وأعظم أجرًا، واإلمام مالك  ،أفضل

 ذكر ذلك إن شاء هللا تعالى.
رضي هللا - هريرة أبي عن أبيه عن العالء عن الدراوردي يعني العزيز عبد حدثناقال:  سعيد بن قتيبة حدثنا"

 هلم :وقريبه عمه ابن الرجل يدعو زمان الناس على يأتي» :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -عنه
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 رغبة أحد منهم يخرج ال بيده نفسي والذي ،يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة ،الرخاء إلى هلم الرخاء إلى
 المدينة تنفي حتى ساعةال تقوم ال ،الخبيث تخرج كالكير المدينة إن أال ،منه خيراً  فيها هللا أخلف إال عنها

 .«الحديد خبث الكير ينفي كما شرارها
 سعيد الحباب أبا سمعت :قال سعيد بن يحيى عن عليه قرئ  فيما أنس بن مالك عن سعيد بن قتيبة وحدثنا

 أمرت» :-ه وسلمصلى هللا علي- هللا لرسو قال: يقول -رضي هللا عنه- هريرة أبا سمعت: "يقول يسار بن
 .«الحديد خبث الكير ينفي كما الناس تنفي المدينة وهي ،يثرب :يقولون  ،رى الق تأكل بقرية
 جميعاً  لوهابا عبد حدثناقال:  المثنى ابن وحدثنا ح سفيان حدثنا :قاال عمر أبي وابن الناقد عمرو وحدثنا

 .الحديد يذكرا لم ،«الخبث الكير ينفي كما» :وقاال ،اإلسناد بهذا سعيد بن يحيى عن
 بايع ياً أعراب أن هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن مالك على قرأت" :قال يحيى بن يحيى حدثنا
 :قالف -هللا عليه وسلم صلى- النبي فأتى ،بالمدينة عك  و  األعرابي فأصاب -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 ثم ،فأبى "،بيعتي أقلني" :فقال ،جاءه مث -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأبى "،بيعتي أقلني محمد يا"
 المدينة إنما» :- عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول فقال األعرابي فخرج ،فأبى "بيعتي أقلني" :فقال جاءه
 .«طيبها وينصع خبثها تنفي كالكير
 سمع -ابتث ابن وهو- عدي عن شعبة حدثناقال:  أبي حدثناقال:  -العنبري  وهو- معاذ بن هللا عبيد وحدثنا
نها -المدينة يعني- طيبة إنها» :الق -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن ثابت بن زيد عن يزيد بن هللا عبد  وا 
 .«الفضة خبث النار تنفي كما الخبث تنفي

 جابر عن اكسم عن األحوص أبو حدثنا :قالوا شيبة أبي بن بكر وأبو السري  بن وهناد سعيد بن قتيبة وحدثنا
 سمى عالىت هللا إن» :يقول -لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول سمعت: قال -رضي هللا عنه- سمرة بن

 .«"طابة المدينة
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

انًا وأحي ،لمة )يعني(ومر بنا مرارًا اإلتيان بك "-الدراوردي يعني- العزيز عبد حدثناقال:  سعيد بن قتيبة حدثنا"
و هو أ-( وأكثر ما يقول اإلمام البخاري: )وهو الدراوردي ،)يعني(وأكثر ما يقول اإلمام مسلم:  ،يقولون: )هو(

ال لو قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي ك ،ويحتاجون إلى مثل هذا التعبير )يعني -غيره يعني نه فى، لكوهو( وا 
 .من باب حرصهم وأمانتهم ودقتهم في التعبير

وألجل بيانه  يز الدراوردي، قال: حدثنا عبد العزيز فقط،حدثنا عبد العز  :مسلم حينما حدثه قتيبة بن سعيد ما قال
يه شيخه االسم كاماًل،من قبل اإلمام مسلم يقول: يعني، ويأتي بهذا الفعل ليبين أنه هو الذي زاد النسب  ، ولم يرو ِّ

صلى هللا - هللا رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن العالء عن -يعني الدراوردي-حدثنا عبد العزيز "فقال: 
 "«الرخاء إلى هلم الرخاء إلى هلم :وقريبه عمه ابن الرجل يدعو زمان الناس على يأتي» :قال -عليه وسلم

فتح اليمن، فتح الشام، العراق، مصر، ال شك أنها بالد خصب، وبالد  -كما سيأتي-يعني لما فتحت األمصار 
هي حارة  ،جوها مما يستمتع به صيفًا وشتاءً  رخاء، والمدينة فيها التمر وفيها الماء، لكن ليست مثل البلدان التي
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وأرضها حجارة، ليست كأرض مصر والشام والعراق وال اليمن، المقصود أن  ،في الصيف وباردة في الشتاء
 لماذا؟ -غير ذي زرع- المدينة صارت بهذه الهيئة وهذه الكيفية كمكة

تمتع الشديد، وليس فيها المناظر التي يس لتتمحض العبادة في سكناها، يعني الذي يسكن مكة ويصبر على حرها
 غبة فيبها كما في األقطار األخرى، وكذلك المدينة، ال شك أنه يدل على أن السكنى رغبة في الخير، السكنى ر 
ب إلى الخير ال غير، ولذا هؤالء الذين في اإلجازات يتفرقون في األمصار ال شك أن سعيهم شتى، منهم من يذه

رى، المناظر الطبيعية، ومنهم من يذهب إلى المقاصد األخ أجل الجو، منهم من يذهب إلىالبالد الباردة من 
 ،..ألنها بالد مفضلة والعمل فيها مضاعف، فالمدينة ؛ومنهم من يذهب إلى مكة والمدينة للعبادة

ء لرخا، ايعني سعة العيش "«هلم إلى الرخاء :يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه"»يقول: 
 .ف العيش، وشدة العيشظالسعة في العيش، ويقابله ش

ات المضاعف يعني من فضل الرخاء على ،لكن الموازنة بين الدنيا واآلخرة "«هلم إلى الرخاءهلم إلى الرخاء "»
 ضل عندأن موازينه فيها خلل، وينبغي أن تكون الموازين شرعية، فما فضله هللا ورسوله هو الفا ..،ال شك أنه

 .سلمالم
ليه ع-مات النبي  قد يقول قائل: لما "«يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة ،هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء"»

خير لهم؟ هل  هم بالمدينةؤ بقا مأ ؟تفرق الصحابة في األمصار، فهل تفرقهم خير لهم -الصالة والسالم
 .«"ير لهم لو كانوا يعلمون ينة خوالمد"»يقول:  -عليه الصالة والسالم-، النبي ..؟همؤ بقا

 طالب:.......
من أجل  ؛تفرق في األمصارنعم، المقصود أن من ترك المدينة و  ،[( سورة التوبة122)] }َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُكلِ  ِفْرَقٍة{

دخليساهم في الدع ؛المدينة خير له لو كان يعلم، ومن ترك المدينة وذهب إلى األمصار المفتوحةفالرخاء   الوة وا 
مامتهم، هذا ال شك أنه خير فتائهم وا  ، تعد   م هفعنألن هذا  ؛الناس في دين هللا، وحل منازعاتهم وحل إشكاالتهم، وا 

، وهم أحرص الناس على الخير، وال يخفى عليهم مثل هذه النصوص -رضوان هللا عليهم-ولهذا تفرق الصحابة 
اء ا الرخ، فإذا وازن"لم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاءه"من يقال له:  :فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يعني

 ."«والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون »"بسكنى مكة أو المدينة، ال شك أن سكنى الحرمين خير 
 طالب:.......

 المدينة المسألة مسألة مضاعفة وفضل لهذه البقعة، ال شك أنها إذا تجرد اإلنسان من النفع المتعديال  ،ال ال
لى ما سيأتي، ه لو كان يعلم، لو لم يحصل عليه من األجر إال مضاعفة الصالة، صالة بألف صالة عخير ل

 .، وهذا سيأتي تقريرهعلى ما سيأتيألف صالة ب -عليه الصالة والسالم-بمسجد النبي -صالة بالمسجد 
نجد  في- هذه البالد فمن ذهب إلى األمصار ال شك أنها خير له، وقل مثل هذا فيما لو كان موجودًا في مثل

ر، فهل الخي يعلم الناس ؛وقد نفع هللا به نفعًا عظيماً  -أو في غيرها من البلدان ،في مصر أو في الشام أو ،مثالً 
 ديًا؟ًا متعاألفضل له أن يترك هذا التعليم ويذهب ليجاور بمكة أو المدينة، أو يبقى في بلده وينفع هللا به نفع

مائة ألف صالة، كم سنة يعني خمسة وخمسون عامًا وزيادة بالمسجد الحرام  يعني لو نظرنا إلى صالة في
، مائة ألف ضعف، إضافة إلى ..الصالة الواحدة، المسألة ما هي بضعف أو ضعفين أو عشرة أضعاف أو مائة
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شك ، وسائر العبادات ال ما يكتسبه ويجنيه من األمور األخرى كالصلوات على الجنائز وغيرها مما يحتف بذلك
 !فال شك أن السكنى هناك أفضل بكثير ممن تجرد عن وصف زائد ،أنها أفضل في الحرمين من غيرهما

ور في ن هناك أيضًا هذه اإليجابيات وفي أيضًا سلبيات، قد يقول قائل: أنا أحب أن أجاإلكن قد يقول قائل: 
م وأعل ،واقرأ القرآن ،تب لي من ذلكوأصلي بمسجد الكعبة، وأطوف ما يك ،وأكثر من العبادات ،بيت هللا الحرام

ل: ، فيقو ، قد يقال: إذا كنت تعلم الناس الخير علم هناك أيضًا فتحصل على الجميع..العلم أيضًا هناك قد يقوم
ن أال شك أن مثل هذه ال بد  ..، يعنيوهناك ،هناك أيضًا سلبيات، هناك تبرج، هناك طواف نساء مع الرجال

فع ال لمناظر وينفع بحيث ال يتضرر، ينفع وينتإذا كان ال يتأثر بمثل هذه ا ،نعم، يحسب لها اإلنسان حسابه
، شاب عنده شهوة قوية وال يصبر وال يملك بصره وال نظره ،شك أن هذا أفضل له، لكن إذا كان يتضرر بذلك

 يا أخي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. :مثل هذا يقال له
رك مكة إلى الطائف خشية من تعظيم السيئات، وهذا مقصد بال شك، ويذكر عن ابن عباس أنه إنما ت

الرخاء  نظر إلىعوا إلى الرخاء، فإذا كان اليعني خير لهؤالء الذين دُ  "«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون »"ـف
 المجرد فالمدينة خير لهم.

 طالب:.......
 ال ليست مضاعفة تلك المضاعفة، ال.

 طالب:.......
 كيف؟
 :.......طالب

 أفضل باعتبار أن العمل يزيد فضله بشرف الزمان والمكان، بال شك.
 طالب:.......
يوم،  ن من تصدق بريال كأنه تصدق بمائة ألف، أو صام يوم كأنه صام مائة ألف: إال، ما نقول ،ال، مائة ألف

ن قيل بهذا، قيل به، لكن النص خاص بالصالة والمضاعفة معروفة عند أهل العلم     ،لذلك تعظم الذنوبوا 
ردة، فنساء والغنم مع الغرم، والمسألة مط   ،[حـج( سورة ال25)] }َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم{

خالفة الم لها األجر مرتين، وأيضاً ؟ كم ،[( سورة األحزاب31)] {}َمن َيْقُنْت ِمنُكن   -عليه الصالة والسالم-النبي 
رض مفي  -ليه الصالة والسالمع-، والنبي [( سورة األحزاب30)] }ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن{ :بالنسبة لهن

 ،«أجل»قال: ؟ ، قال: ذلك أن لك أجرين«يوعك كما يوعك الرجالن منكم» -كما في حديث ابن مسعود-موته 
 وف.ر ، وهذا هو العدل اإللهي كما هو معفهذا بهذا، فإذا كانت تعظم الذنوب، فالحسنات كذلك

 طالب:.......
نة، وليس نفس تجاوز هللا عنها إال في المدي :وهي عمل قلبي وحديث هذا مكة، نعم، اإلرادة فقط يعنيال ال ال، 
 .ويهتك أعراضهم ،ويأخذ أموالهم ،ويظلم الناس ،، بظلم بإلحاد، أن يلحد ويزندق هناكالمراد

يعني عقبت بقوله أو سبقت بقول  ..،وقد سيقت مساق، أي ظلم، رة في سياق الشرط فتعمنك :من يرد فيه بظلم
 ،، يعني سواء المقيم في المسجد الذي ال يخرج منه[( سورة الحـج25)] َسَواء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد{} :-جل وعال-هللا 
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زون األماكن ويضيقون على الناس على والبادي الذي يأتي ألداء فرض واحد ويرجع، ال فرق، ولذا الذين يحج
، قطعي اً أولي ذا الوعيد دخوالً ه في اآلية، دخوله في هخطر عظيم، داخل في اآلية دخواًل أوليًا، منصوص علي

باعتبار أنهم أهل البيت، أو أنهم جاءوا بمدة  ؛من الناس يؤذون الناس ويضيقون عليهم اً دخوله، فتجد كثير 
 .االشهر وأنا موجود هنأنا من أول  :طويلة، يقول

فرق  هما في ،حداء فرض واالذي يأتي ألد: اْلَباِد{وَ } المجاور فيه، المقيم عمره كله، :َسَواء اْلَعاِكُف ِفيِه{}طيب، 
في  أنا ال أؤذي الناس، لكنه يترك أو يستأجر من يؤذي الناس، هو شريك له :وبعض الناس يقول ،فيهيستوون 

عنده  جاهالً  اً ، ويعطي شخصاً األمر، يعطيه سجادته ويقول: احجز لي مكان ألن بعض الناس يكل ؛اإلثم
ا ممسألة مسألة كسب حسنات، ال ؛-جل وعال-هللا  فعليه أن يتقي   ،استعداد تام للمضاربة، ويؤذي هذا ويدفع هذا

 هو كسب سيئات.
ناس من أجل تفطير الائلة؛ ض المحسنين يخسر الخسائر الطتجد بع ،وقل مثل هذا فيمن يقدمون اإلفطار للناس

ون، أنت ؤ لكن يكل األمر إلى جاهل يسوم الناس سوء العذاب، ناس يقر  ،الصوام في رمضان وفي غير رمضان
هذه  كف رجلك، أنت قم من هذا المكان، ويؤذيهم، هذا المكان محجوز من أول الشهر، يعني اإلنسان الذي عنده

 .م مقامه من أهل العقل والرأي والحلمعليه أن يتحرى فيمن يقو  -نية الخير-النية 
يعني في  !!كم حصل من مضاربات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي من أجل هذا، من أجل هؤالء الجهال

آخر لحظة في ليلة العيد قبيل الغروب بخمس دقائق مضاربة أمام الكعبة في صحن الحرم، وتكايس بعضهم 
إذا أفطرنا ميعادك عرفة، يعني سمع هذا ما هي  -إن شاء هللا-ن قال: أنا ال أضارب في هذا الوقت، لك

ة لمتعديألنها من الحل، يعني األمور ا ؛بافتراضات، وهللا سمع، هو يبي يريد أن يخرج من الحرم ليضارب بعرفة
، هذه تعم ياق الشرطسكرة في ن َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم{} ال شك أن لها شأن في الشرع، يعني ظلم الناس هذا

 أدنى الظلم، وهللا المستعان.
 أحد منهم يخرج ال ،بيده نفسي والذي ،يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة ،الرخاء إلى هلم الرخاء إلى هلم»"

رتاح يوممن ظاهره الصالح ممن ال  ،قد يوجد من بعض الناس "«منه خيراً  فيها هللا أخلف إال عنها رغبة
 ، قال:تضايق وخرج -ال سيما مع شدة الحر مثالً - اً ، أو إذا ذهب إلى المدينة وأقام فيها أياملسكنى المدينة

 نخرج إلى الطائف، نخرج إلى كذا، يعني هل يدخل في هذا أو ال يدخل؟
 في شرط هنا.طالب: 

األمور المهمة سم على يق -ليه الصالة والسالمع-والنبي  -جل وعال-فيه إثبات اليد هلل  "«والذي نفسي بيده»"
ن قال كثير و  -جل وعال-إثبات اليد هلل  هويحلف من غير استحالف، وهو الصادق المصدوق، والقسم هذا في ا 

 .، لكن فيه إثبات اليد على كل حال، والالزم ليس بباطلفي تصرفه ي  عرو  :الشراحمن 
بة عنها؟ يعني عنها يعني عن كيف رغ ،رغبة عنها، نعم "«عنها رغبة أحد منهم يخرج ال ،بيده نفسي والذي»"

وفيها ارتياح نفسي، لكن  ،ال شك أن فيها هدوءف، ومن أمور الراحة كلها ،المدينة بجميع ما تحتويه من جو
ألنه يعرف  ؛هذا اإلحساس بعض الناس يصعب عليه السكن في المدينة، وفي نفسه، يحز في نفسه وجود مثل

أو بحث عن بلد هو على حد زعمه  ،وع تضايق ورجع إلى بلدهومع ذلك إذا راح وذهب أسب ،مثل هذه النصوص
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عن سكناها إلى غيرها إال أخلف هللا  يعني ال يرغب "«رغبة عنها»" على كل حال القيد معتبر، يرتاح فيه أكثر
 فيها خيرًا منه، يعني جاء ليسكن المدينة من هو خير منه.

ذه هلذي ينفخ به اأو المنفاخ  -نار الحداد- توقد فيه النار كالكير: إما الموضع الذي "«كالكير المدينة إن أال»"
 .النار، وكالهما يستعمل في نفي الخبث والوسخ عن الذهب والفضة

الكير  ما ينفيك ،ال تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها» ،يعني ال يطيق البقاء فيها "«كالكير تخرج الخبيث»"
 وأنه ال يسكنها إال أفضل الناس؟المدينة أفضل الناس؟ هذا أن سكان هل يلزم من  «خبث الحديد

 ال يلزم منه ذلك.
 ما يسع الجميع. ،ولو سكنوا كلهم ما في مكانطالب: 

 يش التحديد هذا إيش سببه؟أ، ..وال عشرين مليون حتى
 طالب:.......

، اارهي ال أستطيع إنكأرى بعض المنكرات ال أستطيع إنكارها، وأرى بعض البدع الت :إذا خرج ألمر شرعي يقول
ة العزل يعنيالتبرج الذي ال أستطيع إنكاره، كل هذا موجود، هذا يدخل في مسألة العزلة، العزلة معروفة،  وأرى 

ال هذا الذي يقول: أنا أرى الم ،«يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال»شرعية،  نكر ال وا 
 ي بلدفيعتزل  ب إلى بلد ثاني فيه نفس المنكرات، ما يمكن، لكنه يريد أنأستطيع أن أنكره إلى أين يذهب؟ يذه

ل ة في ك، تكون منكراته أقل من المنكرات الموجودة في بالد الحرمين فضاًل عن غيرهما، فالمنكرات موجود..أقل
 مكان، لكن إذا كان يريد العزلة فالعزلة شرعية، لكن في حق من؟

عية العزلة ال شك أنها شر  «غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن يوشك أن يكون خير مال المسلم»
ما من ألكن في حق من يتأثر وال يؤثر في الناس، الذي يتأثر بمعاصيهم وجرائمهم، وال يستطيع أن يؤثر فيهم، 

هذا  حقه، عينة فيوال يتأثر بمعاصيهم هذا الخلطة هي المت ،وينفع الناس ،كان لديه القدرة في تأثيره على الناس
 كما هاشرار  تنفيالمدينة فالمقصود أن ، يقال له: اثبت في هذه األماكن، لما يترتب على ذلك من النفع العظيم

 .الحديد خبث الكير ينفي
عرف أنه ال يقرأ  -رحمه هللا-اإلمام مالك  "عليه رئ قُ  فيما أنس بن مالك عن سعيد بن قتيبة وحدثنا"قال: 

نما يُ  ،على أحد  .قرأ عليهوا 
- هللا رسول قال: يقول هريرة أبا سمعت :يقول يسار بن سعيد الحباب أبا سمعت :قال سعيد بن يحيى عن"

هل هذه القرى المجاورة يهاجرون تأكل القرى بمعنى أن أ  "«القرى  تأكل بقرية أمرت» :-صلى هللا عليه وسلم
 .إليها، أو أن أهلها يأكلون مما يرد إليها من القرى 

ي نصوص ف "«وهي المدينة»" «أمرت بقرية» «قرية»يعني قوله:  "«يثرب: يقولون  القرى  تأكل بقرية أمرت»"
 ؟ينةالكتاب والسنة والعرف أن القرية غير المدينة، فكيف توصف بأنها قرية، وتوصف في الوقت نفسه أنها مد

 طالب:.......
 لكن ال يلزم أن تكون قرية.

 طالب:.......
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 أنت شايب أنت، نعم. ال أوالدك شباب، أنت شاب، إيه -مثالً – لكن أنت أبو الشباب
 طالب:.......

، واصطالح العرف يجعل سماها المدينة في الكتاب والسنة -جل وعال-وهللا  ،يعني كيف يتفق أن يقال بقرية
عني ي ؟حدن هذا اصطالح حادث واألصل أن القرية والمدينة معناهما واإ :غير المدينة، أو نقول ئاً القرية شي

 ؟[( سورة يوسف82)] }َواْسَأِل اْلَقْرَيَة{ الحقيقة الشرعية للقرية ال تختص بالمكان الصغير،
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

 مدينة، بل إقليم. :[( سورة يوسف82)] }َواْسَأِل اْلَقْرَيَة ال ِتي ُكن ا ِفيَها{ نعم،
 .طالب:.....

يء مناقض السمه؟ هذا اصطالح عرفي حادث، المدن الكبيرة، والقرى يعني هل يمكن أن يوصف الشيء بش
ين إذا وجد االختالف ب ؛الصغيرة، لكن ال يلزم أن تنزل النصوص على االصطالحات الحادثة، ال يلزم أبداً 

 الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية فالعبرة بالحقيقة الشرعية.
ألنه ؛ كروهميسمونها يثرب، وهو اسم مكروه، اسم  ،ذا اسمها القديمه "«يثرب يقولون  القرى  تأكل بقرية أمرت»"

، ي ال توبيخ وال مالمة عليكميعن [،( سورة يوسف92)] }اَل َتْثَريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم{ ،من التثريب، وهو التوبيخ والمالمة
 هذه التسمية.جاء اسمها يثرب في القرآن، لكنه على لسان المنافقين، وال يعني أن هذا إقرار ب

 "«الحديد ثخب الكير ينفي كما الناس نفيت»" ،تسمية جاءت في الكتاب والسنة "«المدينة وهييقولون: يثرب »"
ث بلون لخبألن شرار الناس هم المقا ؛الناس كما ينفي الكير خبث الحديد شرارهم، تنفي؟! بالناس خيارهموالمراد 
 الحديد.
 الوهاب عبد حدثناقال:  المثنى ابن وحدثنا ح سفيان حدثنا :قاال عمر أبي وابن الناقد عمرو وحدثنا"قال: 
ا ينفي الكير كم» :الحديد يذكرا لم «الخبث الكير ينفي كما» :وقاال اإلسناد بهذا سعيد بن يحيى عن جميعاً 
من أي شيء يعرض  ،من النحاس ،الحديد أو من غيره، من الذهب من الفضة من يعني سواًء كان "«الخبث

على  وينتفي خبثه ويزول وسخه، والتعميم أولى، لكن خبث الحديد هذا من باب التمثيل، والتنصيص ،ى النارعل
 بعض األفراد ال يقتضي التخصيص، التنصيص على بعض األفراد ال يقتضي التخصيص.

 عرابياً أ أن هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن مالك على قرأت" :قال يحيى بن يحيى حدثنا"قال: 
وأكثر ما يوصف الوعك  ،وعك يعني مرض "وعك   رابياألع فأصاب -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بايع

 .وأكثر ما يقال أيضًا بإزاء الحمى ،بالشيء الخفيف
ن كان الجوى في البطن ،استوخمها واجتواها "بالمدينة فأصاب األعرابي وعك" به ا ناسم ؛المقصود أنه أصيب ،وا 

 .يصبر على ألوائها جوها، ولم
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 "محمد يا :"بيعتي أقلني ،محمد يا" :قالف -صلى هللا عليه وسلم- النبي فأتى ،فأصاب األعرابي وعك بالمدينة"
لى أن دل ع ؛ما قال يا رسول هللا "يا محمد"هذا التعبير دليل على أنه ندم على هذه البيعة وطلب اإلقالة، 

 .بايع على اإلسالم وعلى الهجرة "أقلني بيعتي" ،اإلسالم ما وقر في قلبه
ا حكم شرعي أسلم، خالص يلزمه ما يلزم المسلم، فإن رجع يعني هذ "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأبى"

ي عن دينه فحكمه حكم المرتد، يعني هل يسوغ أن يدخل اإلنسان في اإلسالم ثم يرجع عنه بدون تبعات، يعن
أن  أو يطلب منه هذا المسلم الجديد ؟ثم يقول له: أنت بالخيار ،شخص هل لداعية من الدعاة أن يقبل إسالم

 ؟؟يرجع إلى دينه ويقول: أبدًا ما صار شيء
؛ القتل يتحتم في حقه ًا،اآلن صار مرتد ؛من الكافر األصلي اً ال، ال إذا دخل في اإلسالم ثم رجع عنه صار شر 

نهم رجع موي ،يسلم على يديه فئام من الناس هلدعاة، تجدوهذه مسألة يواجهها كثير من ا ،«من بدل دينه فاقتلوه»
 .، ال شك أن هؤالء يصيرون في حكم المرتدين..من يرجع ويثبت من يثب

 -ليه الصالة والسالمع-هل يملك الرسول  "- عليه وسلمصلى هللا- فأبى النبي "،يا محمد أقلني بيعتي"يقول: 
 أن يقيله ما دام دخل في اإلسالم؟

 لزمه.ال يطالب: 
ال صار مرتدًا حكمه القتل ،يلزمه أن يستمر على إسالمه  .وا 

 أقلني بيعتي فقال: ..ثانيةالمرة " الفأبى "،بيعتي أقلني" :فقال جاءه مث -صلى هللا عليه وسلم- فأبى رسول هللا"
، رضي ثالثًا، ما الذي حصل "فأبى "،بيعتي قلنيأ" :فقال جاءه ثم" -عليه الصالة والسالم-فأبى الرسول 

لى هللا ص- هللا رسول فقال" ،يعني من المدينة "األعرابي فخرج" األعرابي وسلم واستسلم وبقي في المدينة؟ ال،
 "«نفي خبثها وينصعتكالكير »"أو طيبها،  "«طيبها وينصع خبثها تنفي كالكير المدينة إنما» :-عليه وسلم

 أو طيبها أي طيب مادتها. ،ائحتها الطيبةيعني ر  "ِطيَبها"أو  "َطي بها" ،يعني يبرز ويظهر ويلمع
 اآلن ما حكمه؟ -األعرابي– هذا الذي خرج، هذا الذي خرج

ه الجو ا أعجبالمشتملة على الهجرة فقط أو على اإلسالم والهجرة؟ هو جاء مسلمًا مهاجرًا، فلما م "أقلني بيعتي"
لة اإلقا سالم والهجرة، وما الحكم إذا طلبووعك بسببه طلب اإلقالة، هل طلب اإلقالة من الهجرة فقط أو من اإل

 من اإلسالم، وما الحكم إذا طلب اإلقالة من الهجرة؟
 على إذا بقي على إسالمه وطلب اإلقالة من الهجرة قال: أنا أبقى -ارتد– إذا طلب اإلقالة من اإلسالم كفر
 ؟إسالمي وأذهب إلى بلد أنسب لي

ي هه ويطلب اإلقالة من اإلسالم واحدة كونه يرجع إلى بلد -معليه الصالة والسال-في زمن النبي طالب: 
 واحدة.
ناسًا أن أ -الصالة والسالم عليه-وما أمر النبي  ؟هو مسلم، نعم، يعني ما ُأقر األعراب في أماكنهم :لو قال

 هاه؟ يرجعوا إلى أهليهم؟
 كانوا يؤمرون بالخروج، وهذا الزم لهذا.طالب: 
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أثم ي، ائهوالهجرة واجبة ويأثم في بق ؟أو بإمكانه أن يسلم وهو في بلده باق ؟يهاجر يعني ما يحكم بإسالمه حتى
لة اإلقا وبين أن يقال كافر، يعني المسألة اآلن اللفظ محتمل ألن تكون  ،آثم :لكن فرق بين أن يقال ،في بقائه

يله، ورجع يعني ارتد على ن يقأ -عليه الصالة والسالم-من اإلسالم والهجرة ال شك أن هذا كفر، ورفض النبي 
 -همعلى إسال-مرتدًا، وبين أن يبقى على دينه  -نسأل هللا السالمة والعافية-عقبيه ورجع إلى أهله كافرًا 

 ،وصار خبيثًا، كخبث الحديد ،وحينئذ خرج ومع ذلك نكص على عقبيه ،ويستقيل من الهجرة ويرجع إلى أهله
لخبث ألنه خبيث، لكن ا ؛، وعلى كل حال هو خبيث، ونفته المدينةفنفته المدينة، إال أن حكمه أخف من األول

 ونسبي أيضًا. ،يتفاوت
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 هو بايع على اإلسالم والهجرة. "أقلني بيعتي" ما في ما يبين اآلنهو 
 ما الذي يمنعه؟طالب: 

 ال الهجرة واجبة، الهجرة واجبة.
 طالب:.......

 ، ناسبه المقام مثل غيره.اً لو ثبت وصبر وصار طيب ،ال ال
 طالب:.......

 -ليه الصالة والسالمع-وأمره النبي  ،وهاجر بعد ذلك، منهم من بقي في بلده ،نعم ،ال، منهم من بقي في بلده
 باالنصراف، نعم؟

 طالب:.......
نتقال اال ،أن مثل هذا الهجرة واجبة المقصود ،أهليهملى إأن يذهبوا  متقاربون أمرهم باب، شمالك بن الحويرث

 .لكمجرد ذمن بلد الكفر إلى بلد اإلسالم واجبة، فإذا بايع عليها لزمته، وتأكدت في حقه، لكن ال يحكم بكفره ب
 ....؟لكن لو قلنا أنه قال أقلني عن اإلسالمطالب: 
تل محمدًا يقتل أصحابه، كما ترك قال يتحدث الناس أن لئ ؛أحيانًا يترك مثل هذا -عليه الصالة والسالم-النبي 

 بعض المنافقين الذين تفوهوا بالكفر الصريح، على كل حال المسألة محتملة.
ي ة تنفنيأن المد ..،يكون آخر الزمان اً أن له زمن -صلى هللا عليه وسلم- هذا ما جاء عن النبيطالب: 

 خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد؟
نهم القاضي م- جاء منهم من قال عم،ن -عليه الصالة والسالم-ن النبي ن هذا مختص بزم: إمنهم من قال

مطلقًا إلى قيام  :منهم من قالو  -عليه الصالة والسالم-قال: األظهر أن هذا مختص بزمن النبي  -عياض
 الساعة المدينة تنفي الخبث.

 طالب:.......
 ...لكن يستقرون يسكنون؟ موجود
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 طالب:.......
نا نحلل النص الذي معنا، هي تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث حت تتبع النص، أعلى كل حال شوف أن

على رؤوس  ال لمصلحة دينية، فالناس بقوا في الشعابإلنسان يبقى في بلد ما لمصلحة ما، كون ا ،الحديد
ى ال، علإشك من أجل مصالح الدنيا، فكونه يبقى في المدينة لمصلحة دنيوية هذا ما فيهالجبال في الحر والبرد؛ 

 .ئاً والشراح ما تركوا شي ،كل حال االحتماالت كلها واردة وهي موجودة عند أهل العلم
 -ثابت ابن ووه- عدي عن شعبة حدثناقال:  أبي حدثناقال:  -العنبري  وهو- معاذ بن هللا عبيد وحدثنا"قال: 
 -المدينة يعني- يبةط إنها» :الق -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن ثابت بن زيد عن يزيد بن هللا عبد سمع
نها : المدينة وهذا يعني من أسمائها "يعني المدينة «نها طيبةإ» :«الفضة خبث النار تنفي كما الخبث تنفي وا 

يَماَن{ ؛في القرآن، الدار أيضًا يعني المستقر اَر َواإلِْ ُؤوا الد  من أسماء المدينة، ومنها طيبة  ،[( سورة الحشر9)] }َتَبو 
 ..وكالهما من الطيب، وكان اسمها يثرب، فعدل عنه، وجاءت الكراهية ،أيضاً  وطابة

المدينة  وهل إطالق اسمفقط، الفرائض الصلوات هل تشمل الفرائض والنوافل أو : هذا يسأل عن المضاعفات
 المنورة هل له أصل شرعي؟

 ألن له أحاديث. ،كل هذا سيأتي
نها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة»، يعني المدينة"، يعني الدار "«إنها طيبة»"  .هذا تقدمو  "«وا 

لى ع -لى هللا عليه وسلمص- قالوا: وهذا األعرابي كان ممن هاجر وبايع النبي :مما قيل في قصة األعرابي
صلى هللا - المقام معه، قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا األعرابي كانت بعد فتح مكة، وسقوط الهجرة إليه

نما بايع على اإلس -وسلم عليه  رة.ايع على الهجالصحيح األول، يعني أنه بو  ،قلهالم وطلب اإلقالة منه فلم يُ وا 
 سماك عن حوصاأل أبو حدثنا :قالوا شيبة أبي بن بكر وأبو السري  بن وهناد سعيد بن قتيبة وحدثنا"ثم قال: 

 المدينة سمى تعالى هللا إن» :قولي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت": قال سمرة بن جابر عن
لكن  لكثيرة،فأسماء المدينة كثيرة منها ما له أصل، ومنها ما ال أصل له، وفي تواريخ المدينة األسماء ا "«طابة

دها ر و ي لتيما جاءت تسميته في الكتاب والسنة يقتصر عليه، فمنها المدينة والدار وطيبة وطابة، وأكثر األسماء ا
 ف وليست بأسماء.المؤرخون هي أوصا

 طالب:.......
اَر{ نعم، ُؤوا الد   .يعني المدينة }َوال ِذيَن َتَبو 

 طالب:.......
ُؤوا واإليمان ،اسم  .لصالة والسالمعليه اوبرسوله  -جل وعال-يعني آمنوا باهلل  :اإليمان ت ب و 

 طالب:.......
 معطوف، الدار واإليمان.ال، ال 

 طالب:.......
 ح.ال، ال ما يصل
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براهيم حاتم بن محمد حدثني"  حدثناال: ق رافع بن محمد وحدثني ح محمد بن حجاج حدثنا :قاال دينار بن وا 
 أنه القراظ هللا عبد أبي عن سحن  يُ  بن الرحمن عبد بن هللا عبد أخبرنيقال:  جريج ابن عن كالهما الرزاق عبد
 أراد من» :-سلمصلى هللا عليه و - لقاسما بوأ قال: قال أنه -رضي هللا عنه- هريرة أبي على أشهد" :قال
 .«الماء في الملح يذوب كما هللا أذابه -المدينة يعني- بسوء البلدة هذه أهل

براهيم حاتم بن محمد وحدثني  الرزاق عبد ناحدثقال:  رافع بن محمد وحدثنيه ح حجاج حدثنا :قاال دينار بن وا 
 هريرة أبي أصحاب من وكان- القراظ سمع أنه عمارة بن يحيى بن عمرو أخبرني :قال جريج ابن عن جميعاً 

 اأهله أراد من» :-ه وسلمصلى هللا علي- هللا رسول قال: يقول هريرة أبا سمع أنه يزعم -رضي هللا عنه-
: قوله بدل :نسيح ابن حديث في حاتم ابن قال، «الماء في الملح يذوب كما هللا أذابه -المدينة يريد- بسوء

 .«شراً  » «بسوء»
ال: ق عمر أبي ابن وحدثنا ح عيسى أبي بن موسى هارون  أبي عن سفيان حدثناقال:  عمر أبي ابن حدثنا
لى هللا ص- يالنب عن هريرة أبا سمع ،القراظ هللا عبد أبا سمعا جميعاً  عمرو بن محمد عن الدراوردي حدثنا

 .بمثله -عليه وسلم
 القراظ ردينا أخبرنيقال:  نبيه بن عمر عن -إسماعيل ابن يعني- حاتم حدثناقال:  سعيد بن قتيبة حدثنا
 بسوء المدينة لأه أراد من» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول وقاص أبي بن سعد سمعت :قال

 .«الماء في الملح يذوب كما هللا أذابه
 هللا بدع أبي عن يالكعب نبيه بن عمر عن -جعفر ابن يعني- إسماعيل حدثناقال:  سعيد بن قتيبة وحدثنا
 أو بدهم» :قال أنه غير ،بمثله -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :يقول مالك بن سعد سمع أنه القراظ
 .«بسوء
 هللا عبد أبي عن زيد بن أسامة حدثناقال:  موسى بن هللا عبيد حدثناقال:  شيبة أبي بن بكر أبو وحدثنا
 اللهم» :-لى هللا عليه وسلمص- هللا رسول قال :يقوالن وسعداً  ةهرير  أبا سمعت" :يقول سمعته :قال القراظ
 في لملحا يذوب كما هللا أذابه بسوء أهلها أراد من» :وفيه الحديث وساق ،«مدهم في المدينة ألهل بارك
 ."«الماء

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
براهيم حاتم بن محمد حدثني"  حدثناال: ق رافع بن محمد وحدثني ح دمحم بن حجاج حدثنا :قاال دينار بن وا 

 هللا عبد بيأ عن" ،سأو يحن ِّ  "سيحن   بن الرحمن عبد بن هللا عبد أخبرني جريج ابن عن كالهما ،الرزاق عبد
 ألنه ؛غ بهلذي يدبنسبة إلى القرظ ا "عن أبي عبد هللا القراظ"وسيأتي اسمه في الطريق الالحقة أنه دينار،  القراظ

: مجرد قوله وهي أقوى من ،هذه من صيغ الرواية واألداء "قال أنه هريرة أبي على أشهد" :قال هأن" ،كان يبيعه
 .ي ألن الشهادة ينبغي أن تكون على مثل الشمس، فهذا دليل على أنه متأكد مما يرو  (؛أخبرنا) أو (حدثنا)
 "«بسوء البلدة هذه أهل دأرا من» :-صلى هللا عليه وسلم- القاسم أبو قالأشهد على أبي هريرة أنه قال: "

ال خبر؟ :ولو قيل، المدينة يعنيهذه البلدة   إن من أسمائها البلدة، هذا اسم وا 
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رج، أراد لدة الخمن أراد هذه البلدة الرياض مثاًل، أراد بهذه الب :يعني بإمكانك أن تقول "«من أراد هذه البلدة»"
 ؟من أسمائهاوليس علمًا من أعالمها،  أنها بلدةأو تصفها ب ،بهذه البلدة كذا يعني تخبر عنها

ت قول قائل: أريديقد  "«الماء في الملح يذوب كما هللا أذابه -يعني المدينة- بسوء هذه البلدة أهل من أراد»"
حصل  وال حصل لهم شيء، استبيحت في الحرة وما ،زمن الحرة وما ذابواواستبيحت  ،المدينة وأريد أهلها بسوء

 لمدينة.واستبيحت ا "«هل هذه البلدة بسوء أذابه هللا كما يذوب الملح في الماءمن أراد أ»" ،لهم شيء
 ،بالعقوبة عوجلوا ال شك أن الذين شاركوا في استباحتها يوم الحرة أنهم "«أذابه هللا كما يذوب الملح في الماء»"

 .نوا، وهللا المستعايعني ما طالت أعمارهم بل عوجل ،وماتوا قريبًا من زمن االستباحة عوجلوا بالعقوبة
 وهل المراد حقيقة األسلوب كما يذوب الملح في الماء؟

لى إ -ه الصالة والسالمعلي-يعني من زمن الصحابة بعد النبي -إن كان المراد هذا الوعيد على مر العصور 
 -اءالم وقد حصل أريدت هذه البلدة بسوء وما ذابوا مثل ذواب الملح في-فال شك أن الذي حصل  -قيام الساعة

ن كان المراد بذلك االستمرار إلى قيام الساعة فقد يحصل في آخر الزمان ذوبانهم كما يذوب الملح ف ء ي الماوا 
 .حقيقة

عني ي ؟ائمةقيعني هل يراد حقيقة التعبير أنهم يذوبون يتالشون، أو أن هذا كناية عن أنهم يتفرقون وال تقوم لهم 
 ،ماءما ذابوا مثلما يذوب الملح في الهذا ال شك أنهم  -سنة الحرة أو-ما حصل في زمن الصحابة عام الحرة 

ن كان المراد به إلى قيام الس  د يأتي مااعة فقإال أنهم تالشوا وتفرقوا ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك، وهذا ذوبان، وا 
 ،تقدمالمصدوق، فما حصل يحمل على ما ن ال ينطق عن الهوى، خبر الصادق يصدق الخبر، والخبر قول م

 أنه يأتيهاوهذا الذي يغلب على الظن ، وهذا الذي يغلب على الظن ،وما يحصل قد يذوبون كما يذوب الملح
وجود  وال مانع من ،ثم بعد ذلك يذوبون كما يذوب الملح في الماء حقيقة -في آخره-أناس فيما بقي من الزمان 

ذا أخذهم هللا  ؛هذه الحقيقة  مانع أن يذوبوا كما يذوب ال يفلتهم، وال ،قتدرأخذهم أخذ عزيز م -جل وعال-وا 
 الملح في الماء.

براهيم حاتم بن محمد وحدثني"  جميعاً  الرزاق دعب حدثنا رافع بن محمد وحدثنيه ،حجاج حدثنا :قاال دينار بن وا 
ي دروس هذه مرت بنا مرارًا ف ")ح( القراظ سمع أنه عمارة بن يحيى بن عمرو أخبرني :قال جريج ابن عن

 ؛لى آخرالتحويل من إسناد إ ولذلك ما احتجنا إلى إعادتها، إنما يراد بها التحويل من إسناد إلى آخر، ،سبقت
 .(حدثنا حجاج الحديث) نها اختصار لكلمة الحديثإيستفاد منها اختصار األسانيد، والمغاربة يقولون: 

 طالب:.......
 ح وحدثنا.

 طالب:.......
 ؟يش معنى ح ويمرأت على أنه يقول: ح ويمر، ال، ال كتب المصطلح كلها نص

 طالب:.......
 .يمر بالقراءة، ح وحدثنا، انتهى اإلشكال ما يقول تحويل، ،ال ال

 طالب:.......
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 تحويل. :ما يقول ،ال ال 
ق ، ليس متفما هو متفق عليها أنه تحويل ..،ألن المسألة مختلف "محمد بن رافعيه حدثنا حجاج ح وحدثن"قال: 
كر بعد ذ أنها تحويل، لكن يتجه القول بأنها تحويل في مثل هذا اإلسناد، لكن ماذا عما لو ذكرها اإلمام عليها
 -ه وسلمصلى هللا علي- قال رسول هللا: )ي باإلسناد كاماًل كما يفعل البخاري يأت ؟-صلى هللا عليه وسلم- النبي

رمز اإلمام - ل: أصلها خاء وليست حاء، هذه ال شك أنها اختصار للحديث، وبعضهم يقو (ح وحدثنا فالن
ن ممختصرة  ،يرون أنها الحديث باضطرادلمغاربة عليها؛ ا فليس متفق ،ثم يرجع اإلسناد إلى شيخه -البخاري 

 قوله الحديث.
 عمارة بن ىيحي بن عمرو أخبرني :قال جريج ابن عن جميعاً  الرزاق عبد حدثناقال:  رافع بن محمد وحدثنيه"

 .هللا ديناريعني أبا عبد  "القراظ سمع أنه
د من ذلك وليس المرا ،الزعم هنا بمعنى القول يزعم "هريرة أبا سمع أنه يزعم ،هريرة أبي أصحاب من وكان"

زعم "فقه، ويوا "زعم الكسائي: "فتأتي زعم بمعنى قال، وكثيرًا ما يذكر سيبويه في كتابه ؛التشكيك في هذا القول
 ن شك والمن دو  "أشهد على أبي هريرة" :رق بين قوله: يزعم أنه سمع، وبين قولهولذلك ال ف، ويوافقه "الكسائي

 .تردد
 يريد- بسوء لهاأه أراد من» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول أنه سمع أبا هريرة يقول:"

 ."«الماء في الملح يذوب كما هللا أذابه -المدينة
 طالب:.......

 محقق قال فالن ويكذب، هي مثل قال.حتى القول ال ،طرادعني ليست باي :بلفقال: كذب أبو السنا
 ابن حديث يف حاتم ابن قال، «الماء في الملح يذوب كما هللا أذابه -المدينة يريد- بسوء أهلها أراد من»"

 .من أراد أهل هذه البلدة بسوء، قال ابن حاتم: شرًا بدل بسوء "«شراً » «بسوء»: قوله بدل :سيحن  
 عمر يأب ابن وحدثنا ح عيسى أبي بن موسى هارون  أبي عن سفيان حدثناقال:  عمر أبي ابن حدثنا"قال: 
صلى - لنبيا عن هريرة أبا سمع القراظ هللا عبد أبا سمعا جميعاً  عمرو بن محمد عن الدراوردي حدثناقال: 

 عن -إسماعيل ابن يعني- اتمح حدثناقال:  سعيد بن قتيبة حدثنا" ثم بعد هذا قال: "بمثله -هللا عليه وسلم
 .واألول كنيته، عن أبي عبد هللا القراظ ،هذا اسمه" اظالقر   دينار أخبرني نبيه بن عمر
 سمعت سعد بن أبي وقاص" ،فيكون روى الحديث عن أبي هريرة وعن سعد "وقاص أبي بن سعد سمعت" :قال

 في الملح يذوب كما هللا أذابه بسوء دينةالم أهل رادأ من» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول
 كسابقه. "«الماء
 عبد أبي عن الكعبي نبيه بن عمر عن -جعفر ابن يعني- إسماعيل حدثناقال:  سعيد بن قتيبة وحدثنا" قال:
 بدهم» :قال أنه غير ،بمثله -ه وسلمصلى هللا علي- هللا رسول قال" :يقول مالك بن سعد سمع أنه القراظ هللا
 غير ،لهبمث - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول قال :يقول"، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص "«ءبسو  أو
 .يد العظيموالدهماء األمر الشد ،واألخذ غيلة ،الدهم والمداهمة اإلتيان على غرة "«بسوء أو بدهم» :قال أنه
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 :ورواية ،«شر» :ورواية ،«بسوء»: كهنا "«بدهم أو بسوء»غير أنه قال: "هذا للشك أو للتنويع؟  "«أو بسوء»"
 بجميع األلفاظ؟أو نقول:  ،ن اللفظ واحد والرواية بغيره رواية بالمعنى: إ، هل نقول«دهم»

 طالب:.......
 ويكون من باب الرواية بالمعنى.، نعم معنى واحد

 ؟....الدهم يختلف والمداهمة والسوءلو قلنا طالب: 
 .يتجتمع ه هو المداهمة سوء وشر أيضاً 

ها بشر، فمنهم من يقصدها بدهم، ومنهم من يقصد ،هذه للتنويع والتقسيم (أو) ن: إهل نقول "«بسوء أو بدهم»"
 ؟ وأنها كلها شر وكلها سوء وكلها دهم: إنها كلها كلمات متقاربة، ومنهم من يقصدها بسوء، أو نقول

 طالب:.......
 تأتي أيضاً و ، (بدهم وبسوء)للتقسيم، وتأتي بمعنى الواو، هذه تأتي للشك، وتأتي أيضًا  (أو) "«بدهم أو بسوء»"

 :، المقصود أن لها معان..للتقسيم، تأتي للتنويع
ـــــــــــــــــــــ  وأبهـــــــــــــــــــــم (أوـ)ر أبـــــــــــــــــــــح قســـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــخي ِّ

 

 إلى آخره   ........................... 

 
....... 

 والذي يظهر أنها شك من الراوي.
 القراظ هللا عبد أبي عن زيد بن أسامة حدثنا موسى بن هللا عبيد حدثناقال:  شيبة أبي بن بكر أبو وحدثنا"

 بارك لهمال» :- عليه وسلمهللاصلى - هللا رسول قال :يقوالن وسعداً  هريرة أبا سمعت" :يقول سمعته :قال
هم، ودعا غير  فتكون فائدته أكثر من مد ،يعني اجعل البركة تنزل في مد أهل المدينة "«مدهم في المدينة ألهل

رك ام، دعا ألهل المدينة أن يباودعا ألهل الش ،ودعا ألهل اليمن ،ألهل المدينة -يه الصالة والسالمعل-النبي 
 .لهم في مدهم وصاعهم

 وفي هذا كله ،كما تقدم "«الماء في الملح يذوب كما هللا أذابه بسوء أهلها أراد من» :وفيه الحديث وساق"
ا وبين والخالف في المفاضلة بينه ،ها أفضل من سائر البقاعوأن، فضل المدينة النبوية ،فضل المدينة النبوية

 مكة سيأتي إن شاء هللا تعالى. 
 عن يرالزب بن هللا عبد عن أبيه عن عروة بن هشام عن وكيع حدثناقال:  شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا"

 قوم المدينة من يخرجف الشام تفتح» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال زهير أبي بن سفيان
 ،يبسون  هليهمبأ قوم المدينة من فيخرج اليمن تفتح ثم ،يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة ،يبسون  بأهليهم
 لهم خير المدينةو  ،يبسون  بأهليهم قوم المدينة من فيخرج العراق فتحي ثم ،يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة

 .«يعلمون  كانوا لو
 عن أبيه عن عروة بن هشام أخبرنيقال:  جريج ابن أخبرناقال:  الرزاق عبد حدثناقال:  رافع بن محمد حدثنا
 يفتح» :يقول - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول سمعت": قال زهير أبي بن سفيان عن الزبير بن هللا عبد

 الشام يفتح مث ،يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة ،أطاعهم ومن بأهليهم فيتحملون  يبسون  قوم فيأتي اليمن
 فيأتي العراق يفتح ثم ،يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة ،أطاعهم ومن بأهليهم فيتحملون  يبسون  قوم فيأتي
 ."«يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة ،أطاعهم ومن بأهليهم فيتحملون  يبسون  قوم
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 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  
 عن يرالزب بن هللا عبد عن أبيه عن عروة بن هشام عن وكيع حدثناقال:  شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا"

-هذا علم من أعالم نبوته  "«الشام فتحي» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال زهير أبي بن سفيان
ليه عراق على الترتيب الذي ذكره ، ثم اليمن، ثم العتح الشاموقع األمر كما أخبر، فُ وقد  -عليه الصالة والسالم

 .لصالة والسالما
شام ال شك أن ال "«يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة يبسون  بأهليهم قوم المدينة من فيخرج يفتح الشام»"

رك فتت -«هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء»: كما تقدم في الحديث السابق- جوها وأرضها وطبيعتها مغرية
 .نظرًا للرخاء وطلبًا للرخاء ؛المدينة رغبة عنها

أهليهم ب»"رحيل ال رجعة فيه، يعني المسألة مسألة  "«بأهليهم قوم المدينة من فيخرج يفتح الشام»"قول: ي
ه على أنهم يتحملون ويذهبون بأهليهم، وقيل معنابمعنى من الرباعي  «ون ُيبِّس  »: وفي رواية ضبطت "«يبسون 

 .الخصب يدعون الناس إلى بالد «هلم إلى الرخاء»ما سبق في الحديث السابق: 
ا{ للراغب األصبهاني في قوله تعالىوفي المفردات  ِت اْلِجَباُل َبسًّ أي فتت،  :ست، قال: بُ [ة( سورة الواقع5)] }َوُبس 

ال ما يناسب؟ ،فتت  وهل هذا المعنى يناسب ما عندنا؟ يناسب وا 
 ال يناسب.

 الخصب يثًا إلى الوصول إلى أماكنوقيل معناه: سيقت سوقًا سريعًا، نعم مناسب جدًا، أنهم يسوقون دوابهم حث
ز ع-ه فيكون كقول، انسابت سريعاً  :من قوله انبست الحيات: انسابت انسيابًا سريعًا، انبست الحيات ؛والرخاء
ُر اْلِجَباَل{ }:-وجل َحاِب{ُمرُّ َمر  ْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي تَ }َوَتَرى اْلِجَباَل تَ  وكقوله: ،[( سورة الكهف47)]َوَيْوَم ُنَسيِ    الس 

ير الد الخرغبة في بالد الرخاء رغبة عن ب ؛المقصود أنهم يسوقون دوابهم سوقًا سريعًا حثيثاً ، [( سورة النمل88)]
 .-عليه الصالة والسالم-والفضل مدينة الرسول 

ء من ياتهم شلو فيعني و  "«والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون  ،فيخرج من المدينة أقوام بأهليهم يبسون »"
ي ال نظر الفان لكن العبرة بالباقي أما ،هي متاع زائل ،ولو فاتهم شيء من األنس بهذه الدنيا والمتعة فيها ،الرخاء

 .له وال يلتفت إليه طالب اآلخرة، وقد يكون على حساب اآلخرة
لى عأن هذا  لكن في الغالب ،راحة النفس والمتعة واالستجمام قد يوجد ،نعم هناك شيء من الراحة واالطمنان

ف من ذلك لما فتحت الدنيا انصرف الناس إليها، أقبلت عليهم بزهرتها فانصر ، حساب ما يعين على العبادة
-هنم الناس إليها وتركوا اآلخرة، فكون اإلنسان يجلس في مكان إن أصابته الشمس بحرها ولهيبها تذكر فيح ج

ي ذكره فيارس بشدته تذكر زمهرير جهنم، هذا ال شك أنه تذكر حر جهنم، إذا لفحه البرد الق -نسأل هللا السالمة
ة، إذا اآلخر  وال قاتل، مثل هذا يغفل عن اآلخرة، لكن ماذا عما لو كان في بلد ال حر فيه مقلق، وال برد فيه مؤذ  

 م إلىهل هلم إلى الرخاء»: وجدت المناظر الطبيعية انشغل اإلنسان بها عما ينفعه في آخرته، إذا وجد الرخاء
 الدار اآلخرة.و  -جل وعال-كذلك، كل هذا على حساب ما يوصل إلى هللا  «الرخاء
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لباقي اوال يعني أن اإلنسان يعذب نفسه أو يعذب من تحت يده، ال، لكن يوازن بين مصالح دينه ودنياه، فيؤثر 
 نة خيرخاء، والمديمن أجل الر  يوهؤالء يبسون يخرجون من المدينة خروجًا سريعًا يحثون فيه المط، على الفاني

 لهم لو كانوا يعلمون.
 العراق فتحي مث ،يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة يبسون  بأهليهم قوم المدينة من فيخرج اليمن فتحي ثم»"

يها شيء يغري فنعم المدنية ما  "«يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة يبسون  بأهليهم قوم المدينة من فيخرج
ن فيه م توجاءصلوات، فأيضًا الصبر على ألوائها، مضاعفة ال ،ن فيها مضاعفة الحسناتمن أمور الدنيا، لك

 أن الصبر على مثل هذا ال شك أن عاقبته حميدة.المقصود ، النصوص ما جاء مما تقدم
 عن أبيه عن ةعرو  بن هشام أخبرنيقال:  جريج ابن أخبرناقال:  الرزاق عبد حدثناقال:  رافع بن محمد حدثنا"

 يفتح» :يقول - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول سمعت": قال زهير أبي بن سفيان عن الزبير بن هللا عبد
اء هلم هلم إلى الرخ»يعني ممن أجاب دعوتهم:  "«أطاعهم ومن بأهليهم فيتحملون  يبسون  قوم فيأتي اليمن

 .كما تقدم «إلى الرخاء
 ومن بأهليهم فيتحملون  يبسون  قوم فيأتي الشام يفتح مث ،يعلمون  كانوا لو لهم خير والمدينة ،ومن أطاعهم»"

 "«ح الشاميفتح اليمن ثم يفت»وهنا قال:  «يفتح الشام ثم يفتح اليمن»"في الرواية األولى قال:  "«أطاعهم
 واًل؟ا الذي فتح أمأيه ؟يقتضي الترتيب في الموضعين، فما األول من القطرين الشام أو اليمن (ثمـ)العطف ب

 ...طالب:....
ضها بحيث يصح تقديمه على الشام وأخر بع ،فتح بعضهانه : إأو نقول ؟نعم في حياته، وهل تم فتحها بكاملها

 .(ثمـ)بحيث يصح تأخيره على الشام، ويكون العطف ماشي ب -تأخر بعضها-
 ول مله رخي والمدينة ،فيتحملون بأهليهم ومن ومن أطاعهمثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون أو يُبسون »"

 كانوا لو لهم خير والمدينة ،أطاعهم ومن بأهليهم فيتحملون  يبسون  قوم فيأتي العراق يفتح ثم ،يعلمون  كانوا
حيث أخبر عن أمور  ؛علم من أعالم نبوتهو  -عليه الصالة والسالم-وهذا معجزة من معجزات النبي  "«يعلمون 
قد يسمع ، جد من سمع مثل هذا الخبر ويفعلوقد يو ووجد..،  ،ووجد من يبس ،وقد حصلت كما أخبر ،مستقبلة

 !لمدينة خير لهمايبسون ويخرجون و  -يطبق–مثل هذا الخبر، يسمع هذا الخبر ومع ذلك يفعل 
ال ال شك أن هذه األخبار التي ت قدمت وال شك أن من الناس من يسمع مثل هذه األخبار وال تحرك به ساكن، وا 

 كناها وهللا المستعان.وما سيأتي دليل على فضل المدينة وعلى س
قال:  هل واللفظ يحيى بن حرملة وحدثني ح يزيد بن يونس عن صفوان أبو حدثناقال:  حرب بن زهير حدثني"

ضي هللا ر - هريرة أبا سمع أنه المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن يونس أخبرنيقال:  وهب ابن أخبرنا
 مذللة كانت ما خير على أهلها ليتركنها» :دينةلمل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال": يقول -عنه

 عشر جريج ناب يتيم ،الملك عبد بن هللا عبد هو هذا صفوان أبو :مسلم قال. والطير السباع يعني «للعوافي
 .حجره في كان سنين

 شهاب ابن عن خالد بن عقيل حدثنيقال:  جدي عن أبي حدثنيقال:  الليث بن شعيب بن الملك عبد وحدثني
صلى هللا عليه - هللا رسول سمعت": قال -رضي هللا عنه- هريرة أبا أن المسيب بن سعيد أخبرني :الق أنه
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 ثم -والطير السباع عوافي يريد- العوافي إال يغشاها ال كانت ما خير على المدينة يتركون » :يقول -وسلم
 على خرا الوداع ثنية بلغا إذا حتى وحشاً  فيجدانها ،بغنمهما ينعقان المدينة يريدان مزينة من راعيان يخرج

 ."«وجوههما
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

قال:  هل واللفظ يحيى بن حرملة وحدثني ح يزيد بن يونس عن صفوان أبو حدثناقال:  حرب بن زهير حدثني"
 هللا سولر  قال: يقول هريرة أبا سمع أنه المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن يونس أخبرني وهب ابن أخبرنا

  ...الم هذقال للمدينة، ال "للمدينة -صلى هللا عليه وسلم-
 هلها عنها.طالب: أل

 يعني ألهلها؟
 عنها.طالب: 

سورة  (82)] }َواْسَأِل اْلَقْرَيَة{ كما قالوا في قوله تعالى:، إن هذا من مجاز الحذف :يعني هل يصح أن يقال
ان، فال تطلق ويراد بها المجموع من المساكن والسك -يضاً والقرية أ-؟ أو أن المدينة يعني أهل القرية :[يوسف

اسأل  :وعلى هذا ،والقرية تطلق على المساكن والسكان ،نحتاج إلى تقدير، المدينة تطلق على المساكن والسكان
تطلق ما كدينة ألن الم ؛يعني ألهلها وال نحتاج إلى تقدير ،وال نحتاج إلى تقدير، قال للمدينة حقيقة ،القرية حقيقة

 .المساكن تطلق أيضًا على السكان على
 ،لوف تتبادألن الحر  ؛قال في حقها وفي شأنها ،المدينة وفي شأن المدينةأو في حق  "«ليتركنها» :قال للمدينة"

 ه على ظاهره.ؤ وهناك ما يستحيل إجرا
أنه خرج عليه إسناد كامل إلى أن قال: وعن أبي األحوص  "عن أبي األحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه"

 ؟الحرف حرف رواية؟ هل هذه العنعنة موجودة في األسانيدهل هذا  :خوارج فقتلوه
نما المقصود عن قصته، يعني عما يذكر في قصته أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، وهنا عني ي "نةللمدي" :ال أبدًا، وا 

 .لشأنها وأمرها
ذا أمر قد ن هإمنهم من يقول:  "والطير السباع يعني «للعوافي مذللة كانت ما خير على أهلها ليتركنها»"

حيث يتوافر العلماء  ؛بلغت أوج عزها ومجدها ،اشدةالر حصل، وقد كانت أفضل ما كانت في عهد الخالفة 
كها ام، فتر إلى أن انتقلت عنها الخالفة إلى الكوفة ثم إلى الش ،في زمن الخلفاء، والفضالء والعباد في المدينة

ال  امًا بحيثتلكن هل حصل بانتقال الخالفة عنها أن تركت تركًا  "يعني السباع والطير «عوافيمذللة لل»" الناس
 وال شك أنها فيها ،يسكنها أحد؟ يعني وجود السباع والطير ال شك أنه بسبب وجود ما يؤكل مع عدم آكله

 من قصدهى الحواضر األخرى ماألنعام وانتقل أكثر الناس عنها إل وفيها بهيمة ،وفيها شيء من المراعي ،النخيل
والبلد  ،خليفةألن البلد الذي فيه ال ؛ال شك أنهم يتبعونهم ،والناس ال شك أنهم يتبعون الملوك واألمراء ،الخلفاء

هذه سباع و نسى، فهذه الترك يُ والبلد الذي فيه الوجهاء ال شك أنه يكون محل عناية، والذي يُ  ،الذي فيه األمير
لزم يم، وال تركها أكثره ..،تأتي لتأكل من أرزاق المدينة التي تفيض عن أهلها بعد أن هاجرالعوافي وهذه الطيور 

 ."يعني السباع والطير «مذللة للعوافي»" .من ذلك أن تكون تركت منهم بالكلية
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الذي يروي عن  ،كره في اإلسنادذهذا الذي ورد  "صفوان أبو" :-رحمه هللا-اإلمام مسلم المؤلف  :مسلم قالو 
يعني تيم ي "حجره في كان سنين عشر جريج ابن يتيم ،الملك عبد بن هللا عبد هو هذا" ،ونس بن يزيد األيليي

 ألنه تزوج أمه بعد أبيه فعاش في حجره عشر سنين. ؛فكفله ابن جريج، ولعله كان ربيبًا له ،مات أبوه
 أنه بشها ابن عن خالد بن لعقي حدثنيقال:  جدي عن أبي حدثني الليث بن شعيب بن الملك عبد وحدثني"

 يتركون » :يقول - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول سمعت": قال هريرة أبا أن المسيب بن سعيد أخبرني :قال
ركت لما ألنها حديثة عهد بالسكان، وهذا كما يحتمل ما ذكره الشراح من أنها ت "«كانت ما خير على المدينة

ي يضًا فويحتمل أن يكون أ ،ى الشام أو إلى العراق في عهد بني العباسانتقلت الخالفة عنها إلى الكوفة أو إل
 .آخر الزمان، وأنها تترك رغبة عنها

 الحتمال الثاني واال "والطير السباع عوافي يريد «العوافي إال يغشاها ال يتركون المدينة على خير ما كانت»"
 ينعقان ينةالمد يريدان مزينة من راعيان يخرج ثم» ،بدليل قصة الراعيين من مزينة ؛شك أنه تقويه هذه الرواية

و تكون أ ،إما أن تكون مأوى للوحوش «وحشا» "«وحشاً  فيجدانها»" ليسيرا ؛يصوتان لهما ويزجرانهما «بغنمهما
 ال سكان البلد الخالية الذي ؛فإما أن تكون موحشة "«فيجدانها وحشاً »"، لفراغها وخالئها من السكان ؛موحشة

 .أنه موحش، أو أنها صارت بعد السكان للوحوشفيه ال شك 
شر، قال وجاء في الخبر أن هذين الرجلين هما آخر من يح "«وجوههما على خرا الوداع ثنية بلغا إذا حتى»"

 ."«وجوههما على خرا الوداع ثنية بلغا إذا حتى»" ، كذا قيل.أهل العلم: ألنهما آخر من يموت
 ؟ير هذا يرجع إلى إيش؟ فيجدانها؟ المدينة أو الغنمالضم "«ينعقان بغنمهما فيجدانها»"

 طالب:.......
 ألطف المخلوقات،هي في األصل غنم من تتوحش هذه الغنم،  ،ألنه أقرب مذكور الغنم، يجدان الغنم وحشاً 

 ويكتسب راعيها منها هذه الصفات كما جاء في األحاديث الصحيحة، تنقلب ،لرفق والهدوءوتتسم باللطف وا
نة ان المدييجد ماسرناه أواًل أنهأن يعود الضمير على ما ف ..،يحتمل أن يكون  "«يجدانها»"، وهذا احتمال وحشًا،
ب تنقلب الغنم وحشية، يعني إما أن تنقل :أو يجدان غنمهما وحشاً  ،أو أنها مأوى للوحوش -موحشة–وحشًا 

 أو أن طباعها تكون كالوحوش. ،خلقتها كالوحوش
 "«وحوشاً »": ري يقول الشارح: فيجدانها وحشًا وفي رواية البخا "«وجوههما على خرا الوداع ثنية بلغا إذا حتى»"

 قيل معناه يجدانها خالًء أي خالية ليس بها أحد.
والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية  ،قال إبراهيم الحربي: الوحش من األرض هو الخالء

ويكون وحشًا بمعنى وحوشًا، وأصل  ،«لعوافياال يغشاها إال »: -سلمصلى هللا عليه و - وكما قال ،البخاري 
وحش، ويراد به حينئذ  ،وجمعه وحوش، وقد يعبر بواحده عن جمعه ،الوحش كل شيء توحش من الحيوان

 وحكا فيشمل الواحد واالثنين والجمع الغفير، وقد يعبر بواحده عن جمعه كما في غيره، -جنس الوحش- الجنس
ما أن ت ،إما تنقلب ذاتها فتصير وحوشاً  ،أن غنمهما تصير وحوشاً ابن المرابط أن معناه: القاضي عن  توحش وا 

 .وتنفر من أصواتها
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ل واب وقو وهذا هو الص ،عائد إلى المدينة ال إلى الغنم "«يجدانها»": يوأنكر القاضي هذا واختار أن الضمير ف
 ابن المرابط غلط وهللا أعلم.
ن كان الجمه ،وهذا يؤيد قول ابن المرابط ،والضمير يعود إلى أقرب مذكور ،اللكنه على كل حال احتم ور وا 

  وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وهللا أعلم وصلى هللا، على خالفه


